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Alapítva 1849-ben

Radics Gigi és Zuzana Smatanová a Borkorzón

Idén 10 éves a Komáromi
Borkorzó, amely a Komáromi Nyár programsorozat
befejező akkordjaként koncertekkel, finom borokkal és
ételekkel várja az érdeklődőket, szeptember 14-16 között,
csütörtöktől szombatig.
Ami a borokat illeti, a
helyi, ismert borászatokon
kívül a szokásos módon bemutatkoznak magyarországi
pincészetek is. A környékbeli kedvencek közül itt lesz
Hengerics Péter a Szent Péter
melletti Kővágóról, Kasnyik
Családi Pincészet Kürtről,
Georgina családi pincészet
Gútáról, és az Amicius Pincészet Bátorkesziről, de természetesen Bott Frigyes borait is
kóstolhatjuk a főtéren található Bottékában. A szlovák pincéket az Elesko képviseli Modorról (Modra).
– A Borkorzó a tartalmas
szórakozás mellett egy jó alkalom, hogy megmutassuk régiónk gasztronómiai értékeit. A
komáromi borászok már a legjobb vendéglőkben is ismertek
és az külön öröm számomra,
hogy igazi családi vállalkozás-

ként az utódaik is egyre jobb
nedűket készítenek. A kellemes
baráti beszélgetések és a jó zene
hallgatása mellett érdemes lesz
most is megkóstolni a kínálatot
– fogalmazta meg meghívóját Stubendek László polgármester. Vendég borvidékként
pedig a villányiakat köszönthetjük: JEKL, Polgár, Gere
Attila, MAUL, Csillagvölgy
és Mokos Pincészet. Ismét

lesz pezsgőbár, amely nagy sikert aratott az idei Komáromi
Napokon.
A Borkorzó fellépői között
ott találhatjuk a nyitónapon,
csütörtökön az Elán Forevert
és Radics Gigit. Pénteken
a Frees zenekar és Zuzana
Smatanová gondoskodik a
hangulatról. Szombaton a
helyi zenészeké a színpad, az
LGT Revival Band mellett a

dunaszerdahelyi Arizóna ad
majd koncertet.
Hogy a fesztivál teljes gasztronómiai élvezeteket nyújtson,
az ételes standokon kívül megrendezik az egyre népszerűbb
Jókai Bablevesfőző Versenyt
is. A főzőcskére szeptember 16-án, szombat délelőtt
kerül sor 9 órától, a Klapka
tér melletti Anglia parkban.
A Klapka tér környékén pedig
naponta a jól ismert étkek várják az ínyenceket. A sült kolbász, cigánypecsenye, kürtöskalács, kemencés lepény és a
különféle sajtkülönlegességek
jól kiegészítik a borkóstolást.
– Készüljünk az őszre, de
előtte még ünnepeljük együtt
a nyár végét! Mielőtt lehullanának a falevelek, melegítsük
fel a szívünket-lelkünket finom
borokkal, kellemes ízekkel, jó
zenével, és az együtt töltött
idő örömeivel – tette hozzá
Stubendek László.
Bővebben a rendezvényről
a www.komarno.sk/korzo oldalon és a Facebookon (www.
facebook.com/Knkorzo) olvashat.

Folytatódik a járdafelújítás,
idén három és fél kilométer újul meg

Az ősz folyamán folytatódik több
járdaszakasz felújítása, de az útjavítások
keretén belül is gyalogos szakaszokat
újítanak fel. Összesen több mint három
és fél kilométer kerül felújításra.
Tavaly az önkormányzat jóváhagyta
azt a fejlesztési koncepciót, mely szerint
az elkövetkező években fokozatosan tíz

városi járdaszakaszt újítanak fel. Erre a
célra 150 ezer eurót különítettek el. Ebből
az egyik leghosszabb szakasz, a Temető
sor újult meg, továbbá a Belső körút járdájának egy része – a Tiszti pavilontól a futballpályáig terjedő csaknem egy kilométeres szakasz is megújult már 2016-ban. A
Hosszú utca egy további járdarészére csak

most kerül sor, a Belső körút és a Dohány
utca kereszteződésénél elhelyezkedő,
mintegy 193 méternyi, átlagosan három
méter széles járdaszakaszon. Idén további
150 ezer euró jut járdafelújításra. Az elfogadott sorrend szerint ebből az összegből
a Szövetkezet utcában és a Gazda utcában
(Folytatás a 2. oldalon)

Ingyenes tömegközlekedés
és bringás felvonulás

Komárom is bekapcsolódik a mobilitás hetébe. Szeptember 22-én, pénteken ingyenes lesz az utazás a városi
buszokon. Az önkormányzat
fokozatosan tervezi a tömegközlekedéssel
kapcsolatos
fejlesztéseket. A kerékpárosok is felvonulnak.
Az Európai Mobilitási Hét
a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos kampány.
Minden évben szeptember 16
és 22 között rendezik Európaszerte, célja, hogy az önkormányzatokat a környezetbarát
közlekedési formák fejlesztésére biztassa, az embereket pedig arra, hogy az autók helyett
válasszanak inkább más közlekedési formát.
Pénteken, szeptember 22én egész nap ingyen utazhatunk a komáromi városi buszokon is. A városvezetés szeretné
fejleszteni a tömegközlekedést,
javítani a körülményeket.
– Jelenleg már zajlik a központi buszpályaudvar épületének szigetelése és külső burkolatának cseréje, de egy másik
pályázat keretén belül a belső
teret és magát a pályaudvart
szeretnénk felújítani. A beadvány tartalmazza digitális
okospanelek felállítását a megállókban, elektromos buszjáratot a város északi és déli része
közt, továbbá mobil applikációt
is, amivel zsebünkben lehet az
össze szükséges pontos információ a közlekedésről. Emellett
a buszmegállók felújítása is
tervben van, amit reklámügynökségek bevonásával szeretnénk megoldani. Egy behatárolt hirdetési felületért cserébe
a cégek vállalják a költségeket,
így nem a városi kasszát terheli
a kiadás – mondta el Keszegh
Béla alpolgármester.

A következő hónapokban
alakul ki a tömegközlekedés
formája a következő 10 évre.
– Egy online kérdőívben
mértük fel a lakosok véleményét és javaslataikat a buszközlekedéssel kapcsolatosan,
de egy átfogó kiértékelés és egy
szakmai tanulmány is készül,
ami segít a döntéshozatalban.
Ez alapján valósulhat meg az
év végéig az új közbeszerzés a
városi buszokkal kapcsolatosan
– tette hozzá Keszegh Béla.
A kampány része lesz még
több más program és rendezvény. A kerékpárosok, buszon
utazók apróbb meglepetésekre
is számíthatnak. Bujna Zoltán
képviselő szervezésében egy
kerékpáros felvonulásra is sor
kerül, ami a Klapka térről indul pénteken délután öt órakor.
– A komáromi régióban
jelentősek voltak a kerékpáros
fejlesztések az elmúlt években
és ezt folytatni szeretnénk.
Több tervdokumentáció elkészült, ami lehetőséget ad az
újabb pályázati beadványok
elkészítésére. Tavaly több mint
20 helyen kerékpártartók épültek, igazodva az igényekhez. Az
útfelújítás során már megjelennek a biciklis folyosók jelzései,
hogy a biztonságos közlekedést
is támogassuk. Remélem, Komáromban is egyre többen választják majd a jövőben ezt az
egészséges közlekedési formát –
tette hozzá Stubendek László
polgármester.
A 2002-ben történt bevezetése óta az Európai Mobilitási Hét hatása egyre növekszik,
mind Európában, mind világszerte. Tavaly több mint 2000
városa regisztrált hivatalosan a
kampányba.
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Tiszta helyen teszik
tisztába gyermemeküket

A város három helyszínén úgynevezett Bébi-pontok nyíltak, vagyis olyan helyiségek, ahol az anyukák tisztába tehetik,
átöltöztethetik és megetethetik gyermeküket. A pályázat kiírója az Általános Hitelbank Alapítványa volt. A három helyszínen – a projekt kivitelezője, a Családi Montessori Központ székhelyéül is szolgáló Határőr utcai alapiskolában, a
Szinnyei József Könyvtár Nádor utcai épületében és a Matica
slovenská székházában etetőasztalok, pelenkázók és tisztasági, higiéniai eszközök várják a kisgyermekes szülőket.

Beültek az iskolapadba

Szeptember elején ismét megnyitotta kapuit a
városunkbeli hét alapiskola, melyek padjaiba összesen körülbelül 2680 tanuló ült be a következő tanévre. Közülük 328-an
lesznek első évfolyamosok, ebből 213-an magyar, 115-en pedig szlovák oktatási nyelvű intézményben kezdik meg iskolás
éveiket. Az óvodákban pedig csaknem 900 gyermek engedi
el reggelente szülei kezét. Pontos adatok azonban csak szeptember 15-ét követően állnak majd rendelkezésre.

Becsöngettek a gimnáziumban is

Szeptember negyedikén, az ország többi iskolájával
együtt a Selye János Gimnáziumban is becsengettek. Az intézmény felújított sportpályáján megtartott tanévnyitó rendezvényen megjelentek a gimnázium támogatói is: Bastrnák
Tibor parlamenti képviselő, Juhász György, a Selye János
Egyetem rektora, Szabó Árpád, a Király püspök Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Olláry Viktor, a Rotary Klub képviseletében és Tárnok Magda, a szülői szövetség elnöke.
Andruskó Imre igazgató arról számolt be, hogy a gimnázium össz-diáklétszáma 565 fő, akik 22 osztályban tanulnak.
Az első évfolyamba 90 diák jár; a prímóba, vagyis a nyolc
éves tagozatba pedig 17.

Mélyítik a medencét

Tartanak a felújítási munkálatok a városi fedett uszodában, melynek medencéje korszerűbb és mélyebb lesz.
Vízszintje 60 centiméterrel nő, így a legmélyebb pontja 240
centiméter lesz. Kicserélik a 31 éves medencefóliát is és teljesen megújul a mennyezet is, új konstrukciót és borítást kap.
Korszerűsödik a talajfűtés, és eltávolítják a régi vascsöveket,
melyeket műanyag csövek váltanak fel. A tervek szerint a
medence víztisztító rendszere is megújul, a régieket új szűrők váltják fel.

Arany-busz városunkban

Komáromban is megtekinthettük az Arany János születésének 200-ik évfordulója alkalmából nyílt mozgókiállítást.
Az Arany-buszon bemutatott, “Önarckép, álarcban” címet
viselő kiállítás a budapesti székhelyű Irodalmi Múzeum
munkatársainak nem mindennapi munkája. Az egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok
és relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János
életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és digitális eszközöket is
beépíttek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetítenek. A látogatók a páncél
sisakot is felpróbálhatták és interaktív módon juthattak értékes információkhoz.

Kajakosaink ismét bizonyítotak

Kitűnő kajakosainkat és edzőiket köszöntötték a város vezetői. Mint ismeretes, a Botek Ádám - Gelle Péter alkotta páros
ezer méteren a második helyet szerezte meg, 500 méteren pedig
a Vlček Erik - Linka Tibor páros negyedikként ért célba a csehországi kajak-kenu világbajnokságon.
„Örömmel figyeltük a híradásokat, melyek arról számoltak
be, hogy Komárom ismét jól szerepelt: fiatal reménységünk és
harcedzett, tapasztalt sportolóink is. Köszönet ezekért a jó teljesítményekért, és azért is, hogy Botek Ádám hű maradt a komáromi klubhoz – hangzott el, majd a neves sportemberek is
megköszönték, hogy lehetőségeihez mérten a város is támogatja
a kajak-kenu sportágat.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György.
Szerkesztőség: Czékus Péter, Šebedovská Iveta. Gazdasági ügyek:
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Érvek, vélemények – pro és kontra

Szakmai fórum az elkerülő útról

Nyilvános szakmai fórumot tartottak az új Duna
hídra kötődő elkerülő út
megépítésének lehetőségéről a Tiszti pavilon dísztermében. A szakemberek, a
Szlovák Útkezelő Vállalat, a
Nemzeti Autópálya Társaság
és a közlekedésügyi minisztérium képviselői, valamint
a projektánsok mellett meghívást kapott Bastrnák Tibor
parlamenti képviselő és Ján
Kovalčík, a Szociális és Gazdasági Reformok Intézetének
elemzője is. A tanácskozáson
részt vettek a városi képviselőtestület tagjai is, akik szeptemberi ülésükön döntenek
az elkerülő út sorsáról.
Bár a fórum nyilvános volt,
a komáromi polgárok részéről
nem kísérte nagy érdeklődés.
Eljöttek viszont azok a polgárok, akik petícióban tiltakoznak az elkerülő út két tervezett,
a Holt-Vág feletti és a gadóci
helyszín ellen, s már gyűjtik az
aláírásokat. A szakmai fórum
első részében a jelenlévők információkat kaptak az új Duna
híd műszaki paramétereiről,
a munkálatok befejezésének
időpontjáról és a 2012-ben
született döntés két változatáról is, pontosabban arról, hogy
miért a nyugati oldalon épül
meg az új híd.
- Arról, hogy hol épüljön
meg a híd, nem a képviselők
és polgármesterek, hanem a
szakemberek döntenek. Azok,
akik kutatásokat végeznek, s
azok alapján állapítják meg az
ideális helyszínt. Kommunikálniuk kellett a magyar féllel
is – hangsúlyozta felszólalásában Bastrnák Tibor parlamenti
képviselő.
- Eredetileg a keleti részre tervezték a hidat, a nyugati
részről politikai döntés született, bár később ezt negálták.
Amennyiben a képviselő úrnak olyan információi vannak,
hogy a döntés a szakemberek
javaslatára született, szívesen
megismerkedem ezekkel az információkkal – reagált a kép-

viselő szavaira Ján Kovalčík, a
Szociális és Gazdasági Reformok Intézetének elemzője. A
komáromi elkerülő útról már
a nyolcvanas években beszéltek, de ma már országos jelentőségű útról van szó. Jelenleg
készül a város új területrendezési terve, melyben az elkerülő útnak két variánsa is megtalálható: az egyik Gadócon
keresztül, a másik a Holt-Vág
felett vezetne. Ahhoz, hogy
teljesen megváltozzon az elkerülő út iránya, amit még 2012ben hagytak jóvá a képviselők,
új tanulmányt kell készíteni,
illetve aktualizálni kell Nyitra
megye területfejlesztési tervét
is. Az elkerülő út megépítésének célja az, hogy az új hídon
áthaladó tranzitforgalmat a városon kívülre vezesse el.
A fórumon bemutatták az
új híd hatását a városi forgalomra is. A táblázatokból kiderült, hogy a városon áthaladó
forgalmat nem növeli a Medvéről érkező és a MagyarországDunaszerdahely közti tranzitforgalom sem. A város
forgalmát csak a Nyitra felé
haladó forgalom nehezíti. Más
utakról érkező forgalom pedig
csak akkor lenne, ha megépülne egy új, Nyitra felé vezető út.
- Talán bebizonyosodik,
hogy szükséges az elkerülő út.
Számolni kell vele, és fontos,
hogy bekerüljön a fejlesztési
tervbe. Ez egyik eszköze lehet,
hogy javítson a város közlekedési helyzetén, mégha Komárom rendelkezik is négysávos
úttal – fejtete ki véleményét
Tatiana Blanárová projektáns.
– Több parlamenti képviselőtársammal egy olyan határozati javaslatot nyújtottunk
be, hogy az adósságféket fel kell
oldani és az így felszabadult
pénzösszeget infrastrukturális
fejlesztésekre lehetne fordítani.
Ez egész Szlovákia és a régió
számára is fellendülést hozhat.
A program 11 tervezetet tartalmaz és ezek közül az egyik
érinti a Nyitrai kerületet is,
ez pedig konkrétan az R8-as

gyorsforgalmi út. Természetesen csak abban a formában,
ahogy a tervezet tartalmazza,
vagyis az R1-es és R2-es gyorsforgalmi utakat kötné össze. Azt
szeretnénk elérni, és ezért fontos
minél előbb dönteni, hogy lesz-e
elkerülő út Komáromban és hol
– természetesen ezt a szakembereknek kell meghatározniuk,
és majd a politikusoknak elfogadniuk – ugyanis az elkerülő út a meghosszabított R8-as
gyorsforgalmi útra kötődhetne
rá. Ez azért volna fontos, mert
így akkor nemcsak Komáromban a oldódna meg a közlekedés, hanem Ógyallán és Érsekújvárban is – hangsúlyozta
Bastrnák Tibor képviselő.
- Mégha jogosnak is mutatkoznának az aggodalmak,
miszerint egyre nagyobb és nehezebb lesz a városi tranzitforgalom a híd megépítése után,
sokkal gyorsabban és kisebb
léptékű intézkedésekkel kéne
reagálni rá. Az új elkerülő út
hosszútávú folyamat. Nincs ok
riogatni az embereket, hogy
mindenáron és mihamarabb
meg kell építeni, mivel így vagy
úgy, de nem reális. Megvan a
kockázata annak, hogy drága
megoldás születik és elvész a
pihenőövezet is – fejtette ki véleményét Ján Kovalčík, a Szociális és Gazdasági Reformok
Intézetének elemzője.
- A civilizált társadalmakban harminc évre készül területrendezési terv. Nálunk pedig
furcsa mód haladunk. Tizenkét
év után rájövünk, hogy másként kell megoldani a forgal-

mat, mint ahogyan azt akkor
rögzítettük. Tíz évnél hamarabb nincs rá esély megépíteni
egy másik változatot. Emlékeztetnék, hogy mindezek az ös�szefüggések befolyásolják az elkerülő út megépítését – mondta
el Valent Juraj, a közlekedési
minisztérium tanácsadója
Ján Kovalčík, a Szociális és
Gazdasági Reformok Intézetének elemzője szerint, viszont
az új híd megépüléséig talán az
érintett komáromi kereszteződések kapacitásán lehetne javítani, de nem az elkerülő úttal,
melyet addig el sem kezdenek
építeni. Valent Juraj, a közlekedési minisztérium tanácsadója
erre kifejtette, hogy az elkerülő
út építése a 2020-ig tervezett
projektek tartalékai közé van
sorolva. Természetesen azzal,
hogy elkészül az átfogó beruházási terv. Véleménye szerint
a Holt-Vág feletti nyomvonalnál nehéz jobbat és alkalmasabbat találni.
A felszólaló polgárok többek közt elmondták, hogy nem
igazán tudják a megoldást,
de abban biztosak, hogy ha a
tranzitforgalom a városon haladna át, az nem a polgárok
javát szolgálja, de megoldást
mindenképp kell találni.
Ondrej Gajdáč városi képviselő elmondta, hogy mindannyian szeretnénk elkerülő
utat, hiszen szükség van rá, de
egy kis jószándék mellett úgy
valósulhatna meg, hogy elkerüli Gadócot és a Holt-Vágot,
csak hosszabb lenne tíz kilométerrel.

Folytatódik a járdafelújítás,
idén három és fél kilométer újul meg
(Befejezés az 1. oldalról)

újulhatnak meg gyalogjárók. A Szövetkezet utcában 329 méter hosszan újul meg a
járda, nemcsak a felső réteg lesz cserélve,
hanem akadálymentes lejárókat is kialakítanak. Ennél nagyobb volumenű lesz
a Gazda utcát érintő beruházás, ahol az
úttest mindkét oldalán megújul a járda,
több mint 875 m hosszúságban.
– Kiemelt figyelmet kell szentelni a komáromiak mindennapi életkörülményei-

nek, amelynek egyik legszervesebb része az
utak és a járdák. Örülök, hogy a képviselők
támogatásával egyre több járda kerül megfelelő állapotba – mondta el Stubendek
László polgármester.
A járdákat érinti még a nagy útfelújítási projekt is. A Király püspök utca elején
mindkét oldalon, az Eötvös utca elején és
a Jókai utca mindkét oldalán térköves
formában újul meg a gyalogos felület ös�szességében 1121 méteres hosszúságban.

A Szabadság utcában új aszfalt került egy
1067 méteres járdaszakaszra.
– Komáromban mintegy 67 kilométernyi járda tartozik a városhoz. Az elmúlt
évtizedekben azonban alig újult meg járda, így komoly elmaradást kellene behozni,
hogy a gyalogosok, a babakocsis szülők,
végre probléma nélkül közlekedhessenek.
A tavalyi egy kilométer után idén összesen
három és fél kilométeres szakasz újul meg –
tette hozzá Keszegh Béla alpolgármester.
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Megkezdődött a Jókai Színház jubileumi, 65. évada

A 2017/18-as színházi
szezonban a teátrum öt új
saját produkciót – négy felnőtt- és egy meseelőadást
– kínál a közönségnek. A társulat elsősorban szorgalmas
munkával, sokszínű, komoly
társadalmi kérdéseket feszegető előadásokkal készül az
évadra.
– Egy egyén kiközösítése a
társadalomból, elizoláltsága
vagy izoláltsága a társadalomban. Ha sorra vesszük a bemutatóinkat: Zsugori, Miskin
herceg a Félkegyelműből, Edith

Piaf, Bánk bán – mindegyik
alak az izoláltságnak egy-egy
metafórája. Aztán a másik motívum, ami felbukkan, az a pénz
jelensége, vagy kérdésköre a
társadalmunkban. Hogyan tud
felemelni, adott esetben lehúzni
– elemezte az idei előadásokat
Tóth Tibor, színházigazgató.
Természetesen, helye és
ideje lesz az ünneplésnek is
– erre lesz hivatott az évad
utolsó, májusban megtartandó
premierje.
– Mindenképp figyelembe
vesszük a születésnapot, és en-

nek fényében a szezon végén
lesz egy olyan előadás, amely
kiemelt bemutatója lesz a
2017/18-as évadnak. Ez Katona József Bánk bán című produkciója lesz – árulta el a színházigazgató.
Rendhagyó lesz az évad
első bemutatója is. A Simai
Kristóf írta, Szarka Gyula megzenésítette Zsugorit – amely
egyébként Moliére Fösvényének átirata – Béres László
kolozsvári rendező állítja színpadra. A darab ősbemutató és
koprodukcióban készül.

– Az előadás a soproni
színházzal koprodukcióban készül, és miután itt lejátszottuk
a felnőtt és ifjúsági, Sopronban
is bemutatásra kerül a darab –
mondta el Fabó Mária, marketing vezető.
Hagyományosan vendégprodukciók,
vendégszereplések, tájolás, közönség- és
gyermekcsalogató progamok
is szerepelnek az évad munkatervében.
– A szokásos gyermeknapi,
karácsonyi ünnepségünk mellett, amelyre a Ghymes együttest hívjuk meg, Derzsi Györgyöt várjuk a Sárdi egy című
előadásával, de ellátogatnak
hozzánk a dunaújvárosiak is,
és mi is játszunk majd Dunaújvárosban. Természetesen ezen
kívül nagyon sok helyre ellátogatunk majd előadásainkkal és
nagyon sok kiutazásunk lesz az
idei évben is – árulta el a színház marketing vezetője.
A négy új felnőtt produkció és a saját meseelőadás, a
Tóth Miklós rendezésében készülő Hopplád mellett a szombathelyi Mesebolt Bábszínház,
Az elvarázsolt testvérek című
zenés mesejátéka is látható lesz
a Jókai Színházban.
-p-

A Zsidó Kultúra Európai Napja városunkban

A Kehila díjátadás pillanata (balról jobbra) dr. Pavel Traubnet holokauszt-túlélő, a
Comenius Egyetem orvostudományi karának egykori dékánja és Paszternák Antal, a Komáromi Zsidó Hitközség elnöke
A Komáromi Zsidó Hitközség – a hagyományokhoz hűen – újra egész napos
programmal várta a látogatókat a Zsidó Kultúra Európai
Napja alkalmából, melynek
idei témája a diaszpóra volt.
A közösség a nap során ünnepváróval készült a nagyünnepekre: a zsidó újévre és az
engesztelés napjára, valamint
érdekes előadások engedtek
betekintést a zsidó vallás és
kultúra színes világába.
– Két nagy vonulat létezik:
az egyik, a közösségen belüli,
hogy tagjai itt tudnak találkoz-

ni, és nemcsak Komáromból érkeznek ilyenkor. A mostani ünnepségen is sokan vannak jelen
Tatától egészen Nyitráig, vagy
Székesfehérvárig. Ideutaznak
ezen a napon, hogy együtt legyünk. Másrészt ez egy nyitott
nap, és az is célja a Zsidó Kultúra Európai Napjának, hogy
kinyissa a kapukat azoknak,
akik érdeklődnek a zsidó kultúra és vallás iránt. Ez egy olyan
alkalom, amikor lehetőség van
kérdezni, lehetőség van látni
azt, amit csinálunk – mondta
el Paszternák Tamás szervező.
A zsidó családkutatásról a

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Családkutató Központjának munkatársai beszéltek,
a 150 éves emancipációs törvényről Vajda Károly, a komáromi Selye János Egyetem
docense tartott előadást. A színes programba egy önvédelmi
könyv bemutatója is belefért.
– A könyvben szereplő önvédelmi rendszer alapja a craw,
az izraeli utcai harc. Rengeteg
craw elemet, és nagyon sok sikeres túlélési technikát tartalmaz
ez a rendszer. Ezek összesége
van leegyszerűsítve hatékony
és nagyon könnyen elsajátítha-

tó formára – mondta el Sklut
Tibor, a kötet szerzője.
A rendezvény keretében
adták át a zsidó közösség érdekében végzett munkáért
járó Kehila és a Kehila Haver-díjakat. Az elsőt a neves
neurológus, a Comenius Egyetem orvostudományi karának egykori dékánja, dr. Pavel
Traubnet
holokauszt-túlélő
vehette át, aki nemcsak az orvostudományban jeleskedett
ter, és a zsidó közösségi élet
aktív támogatója is.
A Zsidó Kultúra Európai
Napja alkalmából először köszöntötték a komáromi zsidó
hitközségben a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosát.
– A komáromi zsidó közösség több évszázada létezik és él.
Képes arra, hogy prezentálja
magát, és ezen keresztül képes
arra, hogy akár a következő
évszázadokban is olyan eredményeket és olyan értékeket
rakjon le ebben a városban,
mint az elmúlt évszázadokban
– nyilatkozta Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos.
A Zsidó Kultúra Európai
Napja koncerttel ért véget,
amelyet a Magyar Rotary Klub
zenei nagykövetei, Juhász
Máté és Kovács András adott a
zsinagógában Hakol Beseder,
azaz Minden rendben címmel.
pa

Szeptember tizedikén Komáromba is megérkeztek az Esterházy János emlékét őrző országos futás résztvevői, hogy a
vértanú Nádor utcai táblájánál ilyen módon róják le kegyeletüket. A futás ötletgazdája és főszervezője, Zsélyi Zoltán veterán
maratonfutót és kis csapatát Knirs Imre alpolgármester, az Egy
Jobb Komáromért Társulás elnöke fogadta, aki köszöntőjében
arról szólt, hogy reméli: Esterházy Jánost Szlovákiában is rehabilitálják.
A futók fogadásán megjelent Stubendek László polgármester és Gyarmati Tihamér megyei képviselő is. A futás résztvevői
felkeresik a huszonkét hazai Esterházy-emlékhelyet, hogy felhívják a figyelmet a szeptember tizenhatodikán Alsóbodokon
(Zoboralja) átadandó, a vértanú tiszteletére emelt zarándokhelyre.

Gyógyító mosolyok a nőgyógyászati rendelőből
Dr. Hollósy Tamás rovata
A magyar nyelv lehetővé teszi, hogy némi változtatással
más-más értelmezést nyerjenek a szavak. Elég egy betűcsere,
máris megváltozik a szavak jelentése, például: „Homloküveggyulladásom volt.”
Egy másik betegem szerint problémája abból adódott,
hogy „Elaludt a vérem”, pedig világos, hogy véralvadással állunk szemben, amely meggátolta a laborvizsgálatot.
Nagyon leegyszerűsítve egyik betegem így fejezte ki
problémáját: „A vízvezetékemnél éget.”
Még ha közismerten nagy fájdalommal is jár a következő
baleset, ebben az esetben mégis mosolyt fakaszt: „Férjemet
focizásnál petefészken rúgták.”
Téves képzelet következtében született a következő kijelentés is: „Szívizomhúzódásom van, biztosan nehezet emeltem.”
Hasonló a helyzet itt is: „A köldökzsinórom fölött fáj” –
bizonyára a köldöktájékra gondolt a hölgy, annál is inkább,
mivel ez nem szülés közben hangzott el.

A Boldogasszony kiállítás
szeptember 21-ig látogatható
Szeptember hatodikán
Boldogasszony címmel gyönyörű tárlat nyílt a Komáromi Erőd Újvár részében, a
hajdani Lőporraktárban: a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galériájának vándorkiállítása.
A Magyarok Nagyasszonyát képzőművészeti alkotások: festmények, kerámiák
és kisplasztikák mutatják be
ötvenhat művész vízióját tükrözve a Világ és Magyarország
Királynőjéről. A tárlatnyitón
Knirs Imre, városunk alpolgármestere köszöntötte a közönséget, köztük Stubendek
László polgármestert, majd
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Intézet elnöke, Molnár Imre, a
pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Kiss Róbert kanonok,
komáromi esperes-plébános
és Tóth Norbert, a kiállítás kurátora szólt a hallgatósághoz.
Verset mondott Boráros Imre
Kossuth-díjas színművész. A
kiállítás szeptember huszon-

egyedikéig szeptember 16-a
kivételével (szombat) minden
nap 14 órától, félóránként látogatható. Az utolsó tárlatvezetés
mindennap 17 órakor indul az
Erőd főbejárati kapujától (Lipót kapu).
Az érdeklődők, vagy nagyobb létszámú csoportok a
0948 18 61 48 telefonon jelezhetik látogatási igényüket.
A kiállítás megtekintése ingyenes.
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OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

Tisztelt polgárok, Komárom Városa tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes összetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik:
2017 október 9. – 2017 október 13. között

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott
időszakokban a hét azon napján tegyék ki házuk elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az utcából elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal
telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!

Apróhirdetés

l Nyugdíjas tanítónő korrepetál
szlovák nyelvből. Tel.: 035/7702 069.
l 60 éves rokkantnyugdíjas férfi
részidős munkát keres Komáromban, 4-6 órában. Tel.: 0905/693 137.
l Felveszünk ügyes pincért, szakácsot, segédmunkást konyhára
hajtási engedéllyel, (az életkor nem
számít), szükség esetén szállást is
biztosítunk. Tel.: 0915/892 788.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.

l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.

Újszülöttek

Berkulová Adela, Veľké Turovce; Vajda Maxim, Párkány;
Machajová Adela, Párkány; Valient Viktor, Szőgyén; Kráľ Dominik,
Érsekújvár; Teroschkina Dominika, Ukraina (Érsekújvár);
Lakatošová Jenifer, Ógyalla; Lakatos Tiffany, Kéménd; Ďurišová
Marianela, Cabaj-Čápor; Murcinová Anna, Újgyalla; Horváth Jázmin, Felsőpatony; Élesztős Anna Krisztina, Marcelháza; Bazsó Szabolcs, Kéménd; Albertus Aliz, Érsekújvár; Slančíková Lea, Komárom; Sztehlík Ákos, Dunaradvány; Kuczman Lucia, Szelőce; Ötvös
András, Csallóközaranyos; Celahóová Nikol, Zalaba; Beck Márk,
Izsa; Šoltés Tomáš, Komárom; Reháková Sofia, Komárom; Zelmna
Gréta, Gúta; Krásna Ela, Szilos; Heiszlerová Kinga, Dunamocs;
Csikós Aneta, Érsekújvár; Horváth Hanna, Gúta; Darida Marcel
Tibor, Izsa; Szitás Laura, Komárom; Kubík Benjamin, Muzsla; Horváth Leó, Madar; Gábor Nimród, Hetény; Banda Alex, Újgyalla;
Lakatos Péter, Komárom; Lukács Sára, Kolozsnéma; Rigó Anna,
Csallóközaranyos; Vida Áron, Őrsújfalu; Janouš Hanna, Komárom;
Hruška Leonard, Udvard; Győri Amira, Szentpéter; Hangya Adrián,
Brút

Házasságot kötöttek

Šebedovsky Vivien és Nagy Ádám; Sárközi Eduard és Bertók
Ágnes; Marko Ivan és Marková Ingrid; Góth Zoltán és Kovács Zsófia

Elhunytak

A 46 éves Birka Lajos, Bátorkeszi; a 63 éves Tokár Márta, Gúta;
a 84 éves Kamocsai Margit szül. Ihar, Komárom; a 71 éves Farkas
Ilona, Komárom; a 88 éves Viola András, Komárom; a 83 éves Kiss
Ilona, Komárom; a 75 éves Hugyec Emanuel, Komárom; a 83 éves
Terényi Imre, Karva; a 61 éves Scheck László, Őrsújfalu; a 79 éves
Kusalová Juliana, Marcelháza

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

JANÁK Éva Etelára

halálának 3. évfordulóján.

Akik ismerték és szerették szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Álmodtunk veletek egy szép öreg kort, kedveset
és szépet, de a kegyetlen sors mindent széjjel tépett.“
Fájó szívvel emlékezünk haláluk 10. évfordulóján

HRABOVSKÁ Évára
(szül. Steiner)
és párjára

HRABOVSKY
Lászlóra,

a jó fiúra, édesapára és
testvérre
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emléküknek egy néma percet ezen a szomorú évfordulón.
Emléküket örökké őrző szeretteik

A Kúr Géza Nemzetközi Birkózó Emlékverseny mérlege
9 arany, 7 ezüst és 8 bronz érem a komáromi birkózóknak
A városi sportcsarnokban
tizenötödik alkalommal rendezték meg a sikeres komáromi birkózó, Kúr Géza tiszteletére rendezett nemzetközi
ifjúsági kötöttfogású birkózó
versenyt, amelyen hat ország
tizenhárom klubjának 105 ifjú
birkózója vett részt.
A rendezők, a városunkbeli
Spartacus Birkózó Klub nagy
örömére a szlovákiai és a külföldi csapatok részéről is nagy
volt az érdeklődés a színvonalas

megmérettetés iránt. Városunk
színeit, egyben a Spartacus Birkózó Klubot huszonnyolc ifjú
képviselte.
Elsősorban az óvodás csoport kezdő sportolói kaptak helyet a csapatban, nem véletlenül,
hiszen JUDr. Kúr Károly klub
elnök és Csóka Krisztián edző
célja az volt, hogy a legifjabbak
is tapasztalatot szerezzenek
és átélhessék egy nemzetközi
verseny hangulatát. A nemzetközileg is jegyzett verseny szín-

vonalas, egésznapos birkózást
jelentett a résztvevők számára.
Harcias, mindenre elszánt küzdelmeket láthattak a résztvevők,
melyeket több esetben is szemet
gyönyörködtető fogások tettek
még látványosabbá. A megnyitón és a díjátadáson a versenyt
támogató város képviseletében
részt vett Keszegh Béla alpolgármester. A verseny színvonaláról
tanúskodik az a tény is, hogy a
résztvevő csapatok vezetői nyilvánosan is elismérésüket fejez-

ték ki a Spartacus Birkózó Klub
szervező gárdájának.
A csapatverseny a vendéglátó Spartacus Birkózó Klub
győzelmével végződött, 118
megszerzett ponttal állhattak a
dobogó legfelső fokára. A második helyen a budapesti FTC
birkózócsapata végzett 55 ponttal. A harmadik helyet a vásárúti birkózócsapat szerezte meg,
melynek ifjú tagjai 36 pontot
gyűjtöttek össze.
-kk-

Egy tábor, mely nem tesz különbséget,
befogad, elfogad, és élményt nyújt

Festői környezet, friss levegő és mosolygó vidám emberek fogadták a mentálisan
sérült komáromi fiatalokat és
kísérőiket augusztus derekán
a kovácspataki Panoráma
szállóban, ahol hatvan fiatalnak nyújtottak felfrissülést
öt napon át.
Hosszú évek után meglepetésként érte a felhívás az
intézményt, és sok fiatal szívet
boldogsággal töltött el, hogy
szeretett táboruk újra megrendezésre kerül. Hat év után
Szabó Gábor, édesanyja nyomdokaiba lépve, hagyományteremtő céllal újra életre hívta
sokak gyermekkorát meghatározó kovácspataki táborát.
Gábor édesanyja, Szabó Márta
és a Carissimi Nonprofit alap
sok éven át szívügyeként szervezte a tábort, melyet idén már
sokéves tapasztalat, új ismeretek és fiatalos lendület gazdagított.
A táborozók hamar szívükbe zárták a helyet, a régi
ismerősöket, és az újakat is. Az
ismerkedős játékok és a közös

tábortüzek lehetőséget biztosítottak egymás megismerésére, barátkozásra. A napközben tartott gazdag program
szórakoztató kikapcsolódást
nyújtott a résztvevőkenk. A
két lelkes és odaadó önkéntes
kimeríthetetlen mókatárának
köszönhetően mindenki megfeledkezett a különbségekről.
Gyöngyfűzés, korongozás, gyertyakészítés, képeslap
készítés, üvegfestés, éneklés,
istentisztelet, túrázás, Dunaparti séta, logikai és ügyességi
játékok, társasjátékok, reggeli
torna is gazdagították a repertoárt, melyben mindenki megtalálta a kedvére valót.
Az esti programokat a
Martosi
Hagyományőrző
Egyesület tagjai színesítették táncházukkal, melyben
martosi táncokat mutattak be.
Egy másik est retro disco jegyében telt, ahol fiatal és idős
együtt ropta a táncot az ismert
slágerek ritmusára, de volt,
amikor a tábortűz mellett gitár
és énekszó törte meg az éjszaka csendjét.

Az egynapos autóbusz kirándulás során a környék nevezetességeit tekintettük meg,
majd Kürtön Gulyás Péter helyi
borász invitálta a szülőket, kísérőket borkóstolóra, melyhez
a pogácsát a kisújfalui asszonyok biztosították. A kisújfalui
faluház megtekintése során
bőséges kóstolót kaptunk a
helyi különlegességekből, kulcsos kalács és más finomságok
várták a kis csapatot.
A legnagyobb érdeklődés és izgalom a Ki mit tud?
vetélkedőt kísérte. Mindenki
lázasan készülődött, hiszen a
résztvevők tehetségüket, egyediségüket és előadóművészi
kézségüket mutathatták be.
Volt ének, színészi előadás,
szavalás, a Rácz család gitáros énekes előadása, valamint
egyéni és csoportos előadások is. A komáromi fiatalok
Capoeira
harcművészeti
bemutatót tartottak, amelyet
Instruktor Latinho, többszörös
bajnok szakmai irányításával
sajátítottak el. Az utolsó nap
szomorúsággal telt, viszont

az élmények megmaradnak.
Lesz mire emlékezni, hiszen
a fotók, az ajándékok, a baráti
kapcsolatok megmaradnak,
de az elválás mindig nehéz.
Reményteli szívvel, bizakodva búcsúztunk, hogy jövőre
ugyanitt, megint találkozunk.
Különleges tábor, különleges embereknek, mely a
szeretet, elfogadás, kölcsönös
segítségnyújtás erejével segíti
az értelmileg sérült gyermekek, fiatalok és családjaik életét. Egyben lehetőséget is ad,
hogy családias környezetben,
a nyaralás élményével gazdagodva vágjanak neki a szürke
hétköznapoknak.
Ritkaság, ha egy tábor nem
tesz különbséget, hanem befogad, elfogad, és élményt nyújt
minden résztvevő számára.
Szabó Gábor és támogatói segítségével létrejött kovácspataki tábor ilyen volt, hiszen az
értelmi sérültek és családjaik
számára szeretetet, törődést és
pihenést nyújtott.
sz
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2017. szeptember 13.

Írjanak weboldalunkra is!

Kedves Olvasóink, szerkesztőségünk szeretettel várja és közli
a városunk életét, közügyeit, kulturális-és egyéb eseményeit figyelemmel kísérő, azokról beszámoló vagy azokról véleményt megfogalmazó írásokat. Mivel azonban újságunk oldalszáma véges, így a
terjedelmesebb, hosszabb írásokat, ezeket az olvasói leveleket a honlapunkon, a www.tvkomarno.sk címen jelentetjük meg, természetesen rövidítés nélkül. Ezzel nem csupán az a célunk, hogy minden
vélemény teret kaphasson, hanem az is, hogy méginkább felhívjuk
olvasóink figyelmét honlapunkra, és arra biztassuk őket, hogy még
nagyobb számban látogassanak el honlapunkra.

!!!HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!

Mindent elintézek Ön helyett! Önnek semmi más
dolga nincs, csak hogy felhívjon és egyeztessünk.
!!!Az elszállítás ingyenes!!!
Tel.: 0919183225

www.tvkomarno.sk

Komáromi orgonaesték
a Szent András-templomban

Kovács Szilárd (Magyarország)
2017. október 8. – Willibald Guggenmos (Svájc)
2017. október 22. – Szabó Imre (Szlovákia)

2017. szeptember 17. –

A Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma és a
Nyitrai Állami Levéltár
Komáromi Fióklevéltára
szakszimpóziumot tart

Szociális és egészségügyi
ellátás az idők forgatagában
címmel

2017. szeptember 27-én
és 28-án
a Duna Menti Múzeum
Nádor utca 13 sz. alatti
épületében

Vnútorná okružná 53, 945 01

Több tekintetben egyedülálló – 1 városban, 2 országban,
15 I. világháborús emlékhely érintésével, 19 magyar és szlovákiai magyar egyesület, polgári társulás, intézmény közreműködésével zajló – kerékpáros teljesítménytúrára várunk
felső tagozatos és középiskolás csoportokat, családokat és
egyéni résztvevőket a Duna két partjáról. A résztvevők két 27
és egy 14 km-es túra közül választhatnak.
Az út során felkeresik Észak- és Dél-Komárom legszebb
emlékhelyeit, műemlékeit, ahol szakavatott önkéntesektől történelmi, helytörténeti, kulturális ismereteket, információkat
kapnak. A részvétel ingyenes, a teljesítést névre szóló oklevél bizonyítja. A 15 főnél nagyobb előjelentkező csoportok egy tortát
is kapnak. A rendezvény védnökei: Dr. Kreft-Horváth Loránd és
PhDr. Knirs Imre, Dél és Észak-Komárom alpolgármesterei. A
rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Kerékpárral
7 határon át” programja támogatja és kapcsolódik az Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvénysorozathoz is.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők:
További információk és jelentkezés a https://www.facebook.
com/endreszcsoport, és a www.endreszcsoport.hu oldalon

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

NYÍLT NAP A LEGIOTÁBORBAN

A dél-komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézete szeptember 16-án reggel 10 órától délután négy óráig nyílt napot tarta dél-komáromi légiótáborban, melynek keretében bemutatják a Komárom/Szőny, Stadion úton folyó régészeti feltárásokat.
A régészeti kutatások ezév júliusában kezdődtek meg a brigetiói legiotáborban. Az egyik feltárt
épület I. Valentinianus korában épült, így ez az első olyan ismert építmény a tábor területén, amely
tanúja lehetett a császár 375. november 17-én bekövetkezett halálának.
A légiótábor megközelítése autóval: 1. számú főúton Komárom keleti szélén (MOLAJ) a sportpályákhoz vezető úton kell a Duna felé átmenni a síneken; autóbusszal a MOLAJ/KKV megállóhelynél kell leszállni, s a sportpályákhoz vezető úton átkelni a síneken; vonattal: Szőny megállóhelynél leszállni és Almásfüzitő felé kb. 1,2 km-es séta.
A rendezvény rossz idő esetén elmarad!
Továbi információk a 0036 06 20 619 1102-es telefonszámon.

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

